
 

 درس اول 

  17ص

 ایل قاجار از چه قبایلی بودند؟  -1

 ایل قاجار چه نقشی در تشکیل صفویه داشتند؟  -2

 چرا نادرشاه میانه خوبی با قاجار نداشت؟  -3

 آخرین فرمانرواي زند که بود؟  -4

  18ص 

 بنیانگذار سلسله قاجار چه کسی است؟  -5

 پایتخت آقا محمدخان کدام شهر بود و در آن زمان چه وضعیتی داشت؟  -6

 حکومت قاجار چند سال طول کشید؟  -7

 چرا آقا محمد خان به قفقاز لشکر کشید؟  -8

جانشین آقا محمد خان که بود؟جنگ هاي ایران و روسیه در زمان کدام شاه قاجار رخ  -9
 داد؟ 

  19ص 

ر به چه قراردادي شد. یا قرارداد گلستان بین ایران و چه جنگ اول ایران و روسیه منج -10
 کشوري بود؟ 

 مفاد قرارداد گلستان چه بود؟  -11

به رسمیت شناختن نیابت سلطنت عباس میرزا از سوي روسیه چه ضرري براي ایران  -12
 داشت؟ 

  20ص 

 در جنگ اول ایران و روسیه رفتار علماي دینی چگونه بود؟  -13

 لی سبب بروز شکست ایران در جنگ اول ایران و روسیه شد؟ چه عوام -14



 

  21ص 

 چه عواملی موجب بروز جنگ هاي دوره ي دوم ایران و روسیه شد؟  -15

 ي ترکمانچاي چه بود؟ مفاد عهدنامه -16

 طبق حق کاپیتوالسیون روسها چه امتیازي در ایران داشتند؟  -17

 چرا ناپلئون درصددحمله به مستعمرات انگلیس بود و مهمترین مستعمره کجا بود؟  -18

  22ص 

اشتاین بین ایران و چه کشوري بسته شد و تعهدات ایران وفرانسه در این عهدنامه کنفین -19
 چه بود؟ 

 عهدنامه تیلیست بین چه کشورهایی بسته شد و پیامد آن براي ایران چه بود؟  -20

 انگلستان در عهدنامه مجمل را بنویسید؟ تعهد  -21

 تعهدات ایران و انگلستان در عهدنامه مفصل را بنویسید؟  -22

  23ص 

 چرا روسها ایران ر در لشکرکشی به هرات تشویق کردند؟  -23

 صدراعظم خوشنام محمد شاه که بود و عاقبتش چه بود؟  -24

  25ص 

 چه کسی بود و مفاد آن عهدنامه چه بود؟ نماینده ایران در عهدنامه ارزنۀ الروم  -25

 درس دوم 

  27ص 

 سه موضوع مهمی که در دوران طوالنی سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق افتاد چه بود؟  -1

 در دوران ناصرالدین شاه چه امتیازاتی به بیگانگان داده شد؟  -2

 اولین صدراعظم ناصرالدین شاه که بود؟  -3

  ....... و مبارزه ........... تالش زیادي کردامیر کبیر براي حفظ ... -4



 

  28ص 

  (مورد4مهمترین اقدامات امیرکبیر را بنویسید؟ ( -5

  29ص 

 امیرکبیر با چه فتنه اي و در کجا مبارزه کرد و کدام فرقه را دفع نمود؟  -6

 چرا کشور اي اروپایی در دیگر کشورها نفوذ می کردند؟  -7

  30ص 

 عامالن اصلی واگذاري امتیازات رویتر و التاري چه کسانی بودند؟  -8

امتیاز رویتر در زمان کدام شاه قاجار، با تالش کدام صدراعظم و با همکاري چه کسی و به  -9
 نام چه شخصی واگذار شد؟ 

  ؟طبق قرارداد رویتر ، چه امتیازاتی به او داده شد؟ در مقابل چه مبلغی به ایران داده شد -10

  31ص 

  .مخالفین داخلی و خارجی امتیاز رویتر در ایران را بنویسید -11

 شخص رویتر پس از لغو امتیاز رویتر چه امتیاز جدیدي و براي چند سال از ایران گرفت؟  -12

 ناصرالدین شاه امتیاز التاري رابه چه کسی و با چه شرطی واگذار کرد؟  -13

  32ص 

  .مردمی فراگیر برضد استعمار بود نخستین حرکت .......... -14

امتیاز تنباکو در زمان کدام شاه قاجار، به چه کسی و بنام چه کمپانی و براي چند سال  -15
 واگذار شد؟ 

امتیاز تالبوت چه تفاوتی با اامتیازي که دولت عثمانی به یک شرکت خارجی واگذار  -16
 کرده بود ، داشت؟ 

  33ص 

 ه نقشی در نهضت تنباکو داشت؟ سید جمال اسد آبادي چ -17



 

 چه کسی فتواي تحریم تنباکو را صادر کرد؟  -18

  35ص 

بسیاري ازتاریخ نویسان ، ......... را سرآغاز بیداري ایرانیان و طلیعه نهضت مشروطه دانسته  -19
  .اند

  (پیامد خارجی و داخلی 2فتوا لغو امتیاز تنباکو چه نتایج و پیامد هایی داشت؟ ( -20

در نهضت تنباکو مردم ایران توانستند براي ........ در برابر ........ در آن زمان ایستادگی  -21
  .کنند

 درس سوم 

  37ص 

  (مورد4چه عواملی زمینه هاي نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ ( -1

 دردوره قاجار چه قسمت هایی از ایران توسط روسیه جدا شد؟  -2

 یی از ایران توسط انگلستان جدا شد؟ در دوره قاجار چه قسمت ها -3

  38ص 

 ... کشورهاي استعمارگر اروپایی از قرن ..... شروع به اشغال سرزمین هایی در .....، ..... و -4

  .کردند

 چرا ایران مورد توجه کشور هاي استعماري قرار گرفت؟  -5

  39ص 

 ر کرده بود؟ چه اموري احساسات ملی ایرانیان را در زمان قاجار جریحه دا -6

 چرا حکومت قاجار استبدادي بود؟  -7

 در دوره ي قاجار وضع حکومت در ایاالت ( استانها) چگونه بود؟  -8

 اندیشه سیاسی اسالم چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟  -9

 فعالیت سیاسی رهبران دینی در دوره ي قاجار چه دستاوردهایی داشت؟  -10



  40ص 

 سی رهبران دینی در دوره ي قاجار چه دستاوردهایی داشت؟ فعالیت سیا -11

زمینه هاي ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران چه بود ؟ (راههاي ورود مشروطه به  -12
  (ایران

  41ص 

 روزنامه هاي دولتی زمان قاجار را نام ببرید؟  -13

 اولین روزنامه ایران چه بود و توسط چه کسی نتشار یافت؟  -14

 روزنامه هاي غیردولتی زمان قاجار کدامند؟  -15

روزنامه هاي فارسی زبانی که در زمان قاجار در خارج از کشور چاپ و منتشر می شد  -16
 چه نام داشت؟ 

  .اولین نشانه هاي اندیشه هاي نوین در .... عهد قاجار مشاهده می شود -17

 مسائلی سخن به میان آمد؟ نام دو سفرنامه عهد قاجار چه بود و در آنها از چه  -18

معروفترین آثاري که در پیدایش مشروطه خواهی نقش داشتند از نوشته هاي کدام  -19
 نویسندگان بودند و ویژگی هاي افکار این نویسندان چه بود؟ 

 درس چهارم 

  43ص 

 آخرین نمونه نارضایتی عمومی مردم در عهد ناصري چه بود؟  -1

  .ین شاه و شیوه هاي حکومت آنها را با هم مقایسه کنیدناصرالدین شاه و مظفرالد -2

 جانشین ناصرالدین شاه که بود و چه کسی را به صدراعظمی انتخاب کرد؟  -3

عواملی که در دوره ي مظفر الدین شاه برنارضایتی هاي عمومی می افزود و ایران را در  -4
 آستانه یک شورش سراسري قرارداد چه بود؟ 

  44ص 



 

قمري در حکومت مظفرالدین شاه بهترین فرصت براي اعتراض  1323محرم سال چگونه  -5
 هاي مردمی فراهم شد؟ 

مهمترین حوادثی که پیش از مهاجرت صغري موجب خشم و اعتراض مردم شد چه  -6
  (مورد4بود؟(

 ماجراي نوز بلژیکی چه بود؟  -7

 رهبري حرکت بر علیه نوز بلژیکی در دست چه کسی بود؟  -8

 ولین جرقه نهضت مشروطه چه بود؟ ا -9

  45ص 

 علت) شالق خوردن علماي کرمان چه بود؟ )ماجراي  -10

 قمري محور اصلی سخنرانی واعظان تهران چه بود؟  1323در رمضان  -11

  46ص 

 علل نارضایتی مردم ایاالت فارس و خراسان در عهد مظفري چه بود؟  -12

 ماجراي عسکر گاریچی را بنویسید؟  -13

 ماجراي بانک استقراضی چه بود؟  -14

 کدامیک از روحانیون در ماجراي تخریب بانک استقراضی شرکت داشتند؟  -15

 ماجراي فلک شدن بازرگانان قند را بنویسید؟  -16

  47ص 

 علت مهاجرت صغري چه بود؟  -17

 اولین مرحله اتحاد نیروهاي ضد استبداد در کدام واقعه رخ داد؟  -18

 اجران صغري سفیر کشور عثمانی را واسطه بین خود و شاه قرار دادند؟ چرا مه -19

  48ص 

 مهاجران صغري چه خواسته هایی داشتند؟  -20



 

 علت مهاجرت کبري چه بود؟  -21

 چرا مهاجرت دوم به کبري معروف شد؟  -22

 منظور از سنت بست نشینی چیست؟  -23

  49ص 

 در جهت منافع خود استفاده کرد؟ سفارت انگلستان چگونه از بست نشینی  -24

 مهمترین خواسته هاي مهاجران کبري چه بود؟  -25

  50ص 

 مظفرالدین شاه در راستاي خواسته هاي مشروطه خواهان چه اقداماتی کرد؟  -26

   
 درس پنجم 

  52ص 

 جانشین مضفرالدین شاه که بود؟  -1

 محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود (چه صفاتی داشت) ؟  -2

 اولین بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه چه بود؟  -3

  (مورد 4مهمترین دشواري هاي نظام جدید مشروطه چه بود؟ ( -4

  53ص 

چرا متمم قانون اساسی تدوین شد یا قانون اساسی اي که در زمان مظفرالدین شاه تنظیم  -5
 شد چه ضعف هایی داشت؟ 

 ود؟ اصل دوم متمم قانون اساسی چه ب -6

  54ص 

  (مورد 2چرا شیخ فضل اهللا نوري از صف مشروطه خواهان خارج شد؟ ( -7

شیخ فضل اهللا نوري چه نوع مشروطه ئی می خواست؟  -8



 

 دومین بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت یه مشروطه چه بود؟  -9

  55ص 

  (مورد 3روسیه به چه دالیلی با نهضت مشروطه ایران مخالفت می کرد؟( -10

  (مورد 3دالیل حمایت انگلستان از مشروطه ایران چه بود؟ ( -11

 در ایران چه بود؟  1907دلیل رفع اختالفات روس و انگلستان در سال  -12

 م بین ایران و روس و انگیس چه بود؟  1907علت عقد قرارداد  -13

 م بین چه دولت هایی و با پادرمیانی چه کشوري بسته شد؟  1907قرارداد  -14

 م درباره ایران چه تصمیمی گرفته شد؟  1907در قرارداد  -15

 م منطقه بیطرف چه منطقه اي بود و چرا در نظر گرفته شد؟  1907در قرارداد  -16

  56ص 

اقدام هاي انقالبی اولین دوره ي مجلس شوراي ملی در قبال سیاست هاي روس و  -17
  (مورد 3انگلیستان چه بود؟ (

  57ص 

 روسیه و انگلستان در قبال به توپ بستن مجلس شوراي ملی ایران چه بود؟ عکس العمل  -18

 چرا محمد علی شاه امین السلطان را براي نخست وزیري ، به ایران دعوت کرد؟  -19

سیاست امین السلطان نسبت به شاه و مشروطه چگونه بود و عاقبت او چه بود؟ یا چرا ترور  -20
 شد؟ 

 براي حمله به مجلس (به توپ بستن) چه بود؟  بهانه ي محمد علی شاه -21

 روس ها چه نقشی در به توب بستن مجلس شوراي ملی داشتند؟  -22

  (آثار و پیامدهاي به توب بستن مجلس چه بود؟ (چه زیانهایی -23

  58ص 

در جریان به توپ بستن مجلس با رهبران مشروطه چه برخوردي شد؟  -24



 

 پس از به توپ بستن مجلس چه بود؟  عکس العمل مشروطه خواهان -25

 واکنش مردم تبریز در مقابل به توپ بستن مجلس چه بود؟  -26

مراجع تقلید مقیم نجف در زمان انقالب مشروطه چه کسانی بودند و نظرشان نسبت به  -27
 مشروطه چه بود؟ 

سیاست روس و انگلیس نسبت به حکومت محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس  -28
 چه بود؟ 

   
 درس ششم 

  61ص 

 آغاز دوره ي دوم مشروطه از چه زمانی است؟  -1

 دو ویژگی دوره دوم مشروطه چیست؟  -2

 پس از فتح تهران مجلس فوق العاده از چه گروه هایی تشکیل شده بود؟  -3

 احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟  -4

 مهمترین اقدامات فاتحان تهران چه بود؟  -5

  62ص 

 شیخ فضل اهللا نوري که بود و درباره ي مشروطه و قانون اساسی چه اعتقادي داشت؟  -6

  63ص 

 مامور دستگیري شیخ فضل اهللا نوري که بود و عاقبت شیخ چه شد؟  -7

  64ص 

 اختالف میان مشروطه خواهان چه زمانی شدت گرفت؟  -8

 شت؟ دو حزب معروف زملن دومین دوره مجلس شوراي ملی چه نام دا -9

  .عقیده و مرام اعتدالیون را همراه با دوتن از اعضاي معروفشان بنویسید -10



 

 رهبر دموکرات ها چه کسی بود و مشی و مرام آنان چه بود؟  -11

 حزب اعتدالیون و دموکرات نسبت به دین چه برداشت هاي متفاوتی داشتند؟  -12

  66ص 

و استخدام کارشناسان چه تصمیمی مجلس نوپاي دوره ي دوم مشروطه براي اصالح  -13
 گرفت؟ 

 شوستر که بود و چرا مورد غضب روس و انگلیس قرار گرفت؟  -14

ش به ایران داد، چه درخواست هایی مطرح  1290دولت روسیه در اخطاري که در سال  -15
 کرد؟ 

  67ص 

 روسها چگونه توانستند نیروهایشان را از آذربایجان تا خراسان مستقر کنند؟  -16

  68ص 

 احمد شاه چه زمانی تاجگذاري کرد و کدام دوره مجلس شوراي ملی آغاز بکار کرد؟  -17

 جنگ جهانی اول میان چه قدرت هایی در گرفت؟  -18

 نه بود؟ شرایط سیاسی اقتصادي ایران در زمان جنگ اول جهانی چگو -19

 سیاست ایران در قبال جنگ جهانی اول چگونه اعالم شد و چرا توجه نشد؟  -20

بین چه کشورهایی بسته شد. علت عقد قرارداد چه بود و چه نتایجی  1915قرارداد  -21
 داشت؟ 

پلیس جنوب به فرماندهی چه کسی بود و چگونه از این پلیس در سرکوب مردم استفاده  -22
 شد؟ 

  69ص 

 م در روسیه چه اتفاقی افتاد و این رویداد چه اثري بر ایران داشت؟  1917در اکتبر  -23

اهمیت نهضت مشروطه در چیست؟  -24



 

 درس هفتم 

  72ص 

 سیاست هاي جدید انگلستان در خاورمیانه بعد از جنگ اول جهانی چه بود؟  -1

رباره ي ایران چگونه پس از خروج نیروهاي روسی از ایران ، سیاست دولت انگلستان د -2
 تغییر کرد و چرا؟ 

جنبش جنگل پس از کدام رویداد بین المللی شکل گرفت و هدف از شکل گیري آن چه  -3
 بود؟ رهبر جنبش که بود؟ 

  73ص 

همزمان با نهضت جنگل ، جنبش هایی که در تبریز ، خراسان ، جنوب ایران علیه استعمار  -4
  .شکل گرفت به ترتیب نام ببرید

  74 ص

 در چه شرایطی آیرون ساید به فرماندهی نیروهاي انگلستان در ایران انتخاب شد؟  -5

بین چه دولت هایی بسته شد ؟ عاقدین قرارداد چه کسانی بودند و محتواي  1919قرارداد  -6
 قرارداد چه بود؟ 

  75ص 

چه عواملی انگستان را در دوران بعد از جنگ اول جهانی به سوي مداخله غیر مستیم در  -7
 ایران سوق داد؟ 

  . یکی از شاخصه هاي سیاست مداخله غیر مستقیم تحت عنوان ............ بود -8

  76ص 

 چه کسانی بودند؟  1299عامالن داخلی کودتاي  -9

  78ص 

 چه بود؟  1919 هدف سید ضیاء از لغو قرارداد -10



 

 کابینه سیاه (سید ضیاء ) با چه مشکالتی مواجه شد؟  -11

 ویژگی ها و خصوصیاتی که رضاخان را در رسیدن به اهدافش یاري می کرد چه بود؟  -12

   
 درس هشتم 

  81ص 

 عاقبت کابینه سیاه (سید ضیاء) چه شد و چه کسی به جاي سید ضیاء نخست وزیر شد؟  -1

تان پس از سید ضیا چه کسی را به عنوان نخست وزیر ایران پیشنهاد کرد و سفارت انگلس -2
 چرا پذیرفته نشد؟ 

  82ص 

 رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟  -3

 علت طرح استیضاح رضاخان در مجلس چه بود، نتیجه چه شد؟  -4

 کردند؟ چه کسانی رضاخان را در بدست گرفنتن کامل قدرت کمک  -5

  83ص 

همزمان با نخست وزیري رضاخان ، در ترکیه چه تحولی بوجود آمد؟ این واقعه چه تاثیري  -6
 در ایران داشت؟ 

  84ص 

 انتخابات دوره ي پنجم مجلس شوراي ملی چگونه برگزار شد و چه نتیجه اي داشت؟  -7

 چه طرح قبال در مدرس نقش و شد مطرح احزابی چه همکاري با	«جمهوري نظام»		طرح -8
  بود؟

 عاقبت طرح جمهوري چه شد؟  -9

 برکناري قاجار و تغییر سلطنت چگونه انجام شد؟  -10

 86ص 



 

 اولین نخست وزیر رضاشاه چه کسی بود و نخستین اقدام این نخست وزیر چه بود؟  -11

 هشرایط بین المللی و سیاسی اجتماعی اقتصادي ایران چه نقشی در فراهم آوردن زمین -12
 براي به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟ 

  87ص 

  شد؟ مردم میان در رضاخان نفوذ باعث چگونه	«خزعل شیخ»	سرکوب شورش -13

 درس نهم =

  89ص 

  .چهارمورد از ویژگی هاي حکومت رضاشاه را نام ببرید -1

 چرا حکومت پهلوي نقطه عطفی در تاریخ فرایند وابستگی ایران به حساب می آید؟  -2

 چرا حکومت رضاشاه حکومت فردي و استبدادي بود؟  -3

  91-90ص 

 چها مورد از شاخصه هاي ملیت گرایی افراطی دوران حکومت رضا شاه را بنویسید؟  -4

  91ص 

 چرا حکومت رضاشاه ارتش ساالر بود؟  -5

 رضاشاه پیش ز رسیدن به سلطنت چه اعمال دینی اي انجام می داد؟  -6

  92ص 

  (مورد4رضاشاه براي محدود کردن دین و شخصیت هاي دینی چه بود؟ (اقدامات  -7

  93ص 

 اقدامات ضد دینی رضاشاه ریشه در چه جریان فکري و فرهنگی داشت؟  -8

  95ص 

 رضا شاه در زمینه تغییر کاله و تغییر لباس چه اقداماتی انجام داد؟  -9

  96ص 



 

د و رژیم نسبت به آن چگونه واکنش مردم مشهد نسبت به کشف حجاب چگونه بو -10
 برخورد کرد؟ 

 درس دهم 

  98ص 

 چرا در سالهاي بعد از جنگ اول جهانی ، سیاست انگلستان نسبت به آلمان تغییر کرد؟  -1

تغییر سیاست انگلستان نسبت به آلمان بعد از جنگ جهانی اول چه تاثیري در مناسبات  -2
 اقتصادي ایران با آلمان داشت؟ -سیاسی

 گ جهانی دوم چگونه آغاز شد؟ کشورهاي مهم درگیر جنگ چه کشورهایی بودند؟ جن -3

  99ص 

 سیاست ایران نسبت به جنگ دوم جهانی چه بود؟  -4

 چرا خاك ایران مورد توجه کشورهاي درگیر جنگ جهانی دوم واقع شد؟  -5

ر دیگر د چرا حکومت رضا شاه در مقابل خواسته هاي متفقین از سویی و آلمان از سوي -6
 شرایط سختی قرار گرفت؟ 

 بهانه متفقین براي اشغال ایران چه بود؟ هدف واقعی چه بود؟  -7

  100ص 

 چرا ارتش رضا شاه در مقابل اشغال ایران توسط متفقین مقاومت نکرد؟  -8

 رضاشاه توسط چه کسانی برکنار و به کجا تبعید شد؟  -9

 فی داشت و آیا نتیجه دیگري هم داشت؟ چگونه؟ اشغال ایران توسط متفقین چه پیامد من -10

  101ص 

 چهارمورد از عناویم کارنامه رضاشاه را نام ببرید؟  -11

 در دوران حکومت رضاشاه در زمینه کشاورزي چه اقداماتی صورت گرفت؟  -12

در دوران حکومت رضا شاه چه عواملی باعث رکود کشاورزي و صنعت شد؟  -13



 

هدف رضاشاه از سیاست اسکان اجباري عشایر (تخته قاپو) چه بود و چه نتیجه اي  -14
 داشت؟ 

در زمینه صنعت در دوره ي حکومت رضاشاه چه اقدامی صورت گرفت و مشکالت این  -15
 رشته چه بود؟ 

  102ص 

 در دوره رضاشاه در زمینه راه ها چه اقداماتی شد و هدف اصلی از این اقدام چه بود؟  -16

 چرا بسیاري از مورخان احداث راه آهن توسط رضاشاه را جهت منافع انگلستان دانستند؟  -17

م بین ایران و چه کشوري و از سوي کدام  1933در دوره ي رضا شاه قرارداد نفت  -18
 )نماینده ایرانی امضا و علت قرارداد چه بود و چرا تا سالهاي زیاد پرونده آن مخفی ماند

 مسکوت)؟ 

 بر اساس پیمان سعد آباد ، ایران چه مناطقی را از دست داد؟  -19

 در دوره ي پهلوي بحرین چگونه از ایران جدا شد؟  -20

 .رفتار سیاسی رضاشاه نسبت به مخالفان و حتی حامیان خود چگونه بود ؟ دو مثال بزنید -21

 درس یازدهم 

  106ص 

که بود و حامی سلطنت جانشین او  رضا شاه توسط چه نیرویی برکنار شد و جانشین او -1
 کدام کشور بود؟ 

رضا شاه به کجا تبعید گردید؟ هنگام خروج او از ایران بر سر امالك و اموال رضا شاه و  -2
 جواهرات سلطنتی چه پیش آمد؟ 

 پس از سقوط و خروج رضا شاه از ایران ، اوضاع سیاسی کشور چگونه تغییر کرد؟  -3

  .امل جنایات رضا شاه را پس از سقوط رضاشاه بنویسیدسه محاکمه جنجالی عو -4

 107ص 



 

 متفقین پس از اشغال ایران چه منابع و امکاناتی از ایران را تصاحب کردند؟  -5

  (مورد 3مجلس سیزدهم به میلسپو آمریکایی چه اختیاراتی واگذار کرد؟ ( -6

 در اویل سلطنت محمد رضا پهلوي چه احزابی در ایران تشکیل شد؟  -7

  108ص 

ش ، در زمان اوایل سلطنت محمد رضا شاه در زمینه نفت چه مذاکراتی با  1323در سال  -8
 کشورهاي خارجی صورت گرفت؟ 

 موضع دوگانه حزب توده ایران در قبال اعطاي امتیاز نفت به کشورهاي خارجی چه بود؟  -9

دولت شوروي براي بدست آوردن امتیاز نفت ، از چه راههایی (اهرم هایی) ایران را  -10
 تحت فشار گذاشت؟ 

طرح مجلس (به همت دکتر مصدق ) درباره ي اعطاي امتیازات نفت به بیگانگان چه  -11
 بود؟ 

 سیاست موازنه منفی چه فرقی با سیاست موازنه مثبت داشت؟  -12

  109-108ص 

 2ا دولت شوروي از تخلیه ایران از نیروهاي خود ، خوداري می کرد؟ (چر -13465465
  (مورد

  109ص 

چه عواملی باعث تخلیه قواي شوروي از ایران و ختم غائله ي آذربایجان و کردستان  -14
  (مورد3 ) شد؟

 چه عواملی در بی ثباتی و تزلزل کابینه ها در ایران پس از خروج متفقین نقش داشت؟  -15

  110ص 

 دولت اسرائیل چگونه توسط دولت ایران به رسمیت شناخته شد؟  -16

اعالم موجودیت دولت صهیونیستی موجب چه واکنشی در ایران گردید؟  -17



 

سوء قصد به شاه ) چه بود ؟ پس از ( 1327بهمن  15هدف از طراحی حادثه  -18 111ص 
محمد رضاشاه با تغییر قانون  -19حادثه چه اقدامات سرکوبگرانه از سوي رژیم صادر شد؟ 

جستارهاي وابسته منابع  (مورد4، چه اختیاراتی به دست آورد ؟ ( 1327اساسی در پنجم اسفند 
 درس دوازدهم 

  112ص 

  بود؟ قراردادي چه		«گلشائیان - گس»		قرارداد الحاقی -1

  (مورد 3زمینه هاي شکل گیري نهضت ملی نفت چه بود؟ ( -2

 چرا دولت ساعد استعفا کرد؟  -3

  113ص 

 جبهه ملی به رهبري چه کسی و براي چه هدفی تشکیل شد؟  -4

 چرا دولت منصور استعفا کرد و به جاي او چه کسی نخست وزیر شد؟  -5

  114ص 

  (مورد 2رزم آرا براي جلوگیري از ملی شدن نفت چه اقداماتی کرد؟ ( -6

 دامات رزم آرا چه بود و چرا نتیجه نمی داد؟ واکنش مردم و نهضت در مقابل اق -7

 عاقبت رزم آرا چه بود؟  -8

  115ص 

 دو پیامد مهم قتل رزم آرا چه بود؟  -9

 سرانجم در چه تاریخی صنعت نفت ایران ملی شد؟  -10

 دولت عال براي جلوگیري از ملی شدن نفت چه اقدامی کرد؟  -11

دوره اول را پذیرفت؟ مفاد اصلی طرح ملی دکتر مصدق با چه شرطی نخست وزیري  -12
  (مورد 3شدن نفت چه بود؟ (

 116ص 



 

  (مورد 3مصدق در دوره ي نخست وزیري اول خود چه اقداماتی انجام داد؟( -13

عکس العمل دولت انگلستان در مقابل اقدامات دکتر مصدق در دوره ي اول نخست  -14
  (مورد 2وزیري او چه بود؟ (

لی بعد از بعد از خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس ، تولید نفت ایران تا به چه دالی -15
  (مورد 3حد رفع نیاز داخلی کاهش یافت؟ (

  117ص 

 درس سیزدهم  (مورد 4چرا دولت مصدق ناچار به فروش اوراق قرضه شد؟ ( -16

  118ص 

 مصدق از نخست وزیري استعفا کرد؟  1331چرا در تیرماه  -1

 استعفاي دکتر مصدق چه کسی به جاي او نخست وزیر شد؟ در پی  -2

 قوام السلطنه نسبت به طرفداران ملی شدن نفت چه سیاستی در پیش گرفت؟  -3

 نقش آیت اهللا کاشانی در سقوط دولت قوام السلطنه چه بود؟  -4

 تیر چه بود؟  30قیام  -5

  120ص 

 چه عواملی موجب محرومیت مصدق از حمایت مردم در دوره دوم نخست وزیري شد؟  -6

 مرداد را بطور کلی نام ببرید؟  28عوامل زمینه ساز کودتاي  -7

  (مورد 3اهداف آمریکا از پشتیبانی قانون ملی شدن نفت ایران چه بود؟ ( -8

  121ص 

 کودتا در ایران را جلب کرد؟  انگلستان از چه راههایی همکاري آمریکا براي انجام -9

  122ص 

 انگلستان از چه راههایی به تضعیف دولت مصدق پرداخت ؟  -10

 123ص 



 

 عوامل داخلی کودتا را نام ببرید؟  -11

 28موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود؟ و عملکرد آن حزب در کودتاي  -12
 مرداد چگونه بود؟ 

  124ص 

  بنویسید؟ را		«بدامن»	شبکه سه مورد از اقدامات -13

  125ص 

در دوره نخست وزیري مصدق عناصر فعال دربار چه کسانی بودند و چگونه به تضعیف  -14
 دولت مصدق پرداختند؟ 

 سیاست مصدق نسبت به دربار پهلوي چگونه بود؟  -15

  127-126ص 

دکتر مصدق با چه بهانه اي مجلس هفدهم را منحل کرد و انحالل مجلس هفدهم چگونه  -16
 فرصت مناسبی براي کودتاچیان شد؟ 

 درس چهاردهم   

  129ص 

 داشت؟  32مرداد سال  28آمریکا چه نقشی در کودتاي  -1

 مرداد چه بود؟  28نقش زاهدي و محمدرضا پهلوي در کودتاي  -2

 مرداد چه اقداماتی انجام داد؟  25کودتاي  سازمان سیا قبل از -3

  130ص 

 مرداد چگونه انجام و ناکام شد؟  25کودتاي  -4

 25مرداد چه وضعیتی بر کشور حاکم شد؟ (پیامد هاي کودتاي  25پس از کودتاي ناکام  -5
  (مرداد

 131ص 



 

 مرداد چه بود؟  28نقش سازمان سیا در کودتاي  -6

  133ص 

 مرداد چه بود؟  28اي پیامد هاي کودت -7

 برچه پایه هایی استوار بود؟  1320حرکت مردم پس از شهریور  -8

  (مورد2حرکت مردم به چه نتایج مهمی رسید؟ ( -9

 درس پانزدهم  (مورد3به نتیجه نهایی نرسید؟ ( 20چرا حرکت مردم پس از شهریور  -10

  135ص 

 مرداد) چه وضعیتی بر مملکت حاکم شد؟  28)پس از کودتاي زاهدي  -1

  136ص 

 مرداد بر سر دکتر مصدق چه پیش آمد؟  28پس از کودتاي  -2

مرداد کدام دوره مجلس شوراي ملی تشکیل شد؟ این دوره از  28پس از کودتاي  -3
 انتخابات در چه فضایی برگزار شد؟ 

مرداد چگونه انجام  28کودتاي برقراري روابط مجدد سیاسی میان انگلیس و ایران پس از  -4
 شد؟ 

  137ص 

 قرارداد کنسرسیوم نفت چه قراردادي بود و با چه هدفی منعقد شد؟  -5

 پیامد هاي قرارداد کنسرسیوم نفت چه بود؟  -6

 سپهبد زاهدي چرا و چگونه از نخست وزیري برکنار شد و به جاي او چه کسی آمد؟  -7

آمدن عال چه تغییري در قدرت محمد رضا شاه بوجود پس از برکناري زاهدي و روي کار  -8
 آمد؟ 

  138ص 

 پیمان بغداد در زمان کدام نخست وزیر بسته شد؟ این پیمان بین چه کشورهایی امضا شد؟  -9



 

 هدف از انعقاد پیمان بغداد چه بود؟  -10

  (مورد 3پیامد هاي پیمان بغداد براي ایران چه بود؟ ( -11

  139ص 

 جهات اصلی اهمیت تاسیس ساواك از دیدگاه آمریکا چه بود؟  -12

 ساواك چگونه بوجود آمد؟  -13

 ماموریت هاي مهم ساواك چه بود؟  -14

  140ص 

 در تاسیس و اداره ي ساواك بیگانگان چه نقشی داشتند؟  -15

 در دوره ي نخست وزیري اقبال چه احزابی و با رهبري چه کسانی بوجود آمد؟  -16

  زد؟		«مردم»		و	«ملّیون»		چرا محمد رضا پهلوي دست به تاسیس دو حزب -17

 درس شانزدهم   

  142ص 

 هدف آمریکا از انجام اصالحات در کشورهاي توسعه نیافته چه بود؟  -1

 اصالحات آمریکایی با چه عنوانی و در چه کشورهایی اجرا شد؟  -2

ایران از اهمیت خاصی برخوردار چرا اجراي سیاست اصالحات آمریکایی ( کندي) در  -3
  (مورد3بود؟ (

  143ص 

  (مورد3اهداف آمریکا از انجام اصالحات در ایران چه بود؟ ( -4

 چه بود؟  39اهداف شاه از منصوب کردن شریف امامی به نخست وزیري در شهریور  -5

  144ص 

 هدف آمریکا از برکناري شریف امامی و انتصاب علی امینی به نخست وزیري چه بود؟  -6

  (مورد4اقدامات علی امینی در دوران نخست وزیري را نام ببرید. ( -7



 

  145-144ص 

 شاه چرا و چگونه امینی را برکنار کرد؟ درس هفدهم  -8

  146ص 

 اي اصالحات آمریکایی مناسب دید؟ چرا شاه پس از فوت آیت اهللا بروجردي فرصت را بر -1

  147ص 

 چرا شاه امینی را برکنار کرد؟ به جاي او چه کسی نخست وزیر شد؟  -2

قانون انجمن هاي ایالتی و والیتی در دور چه دوه اي از مجلس و به چه منظوري به  -3
 تصویب رسید؟ 

 ی والیتی بوجود آمد؟ در دوره ي نخست وزیري علم چه تغییري در قانون انجمن هاي ایالت -4
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 هدف رژیم از تبعید امام در به نجف اشرف چه بود؟  -9
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